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          Amigdala reprezintă, aşa cum arată şi numele, o structură în formă de migdală, situată la 

polul anterior al lobului temporal, fiind identificată pentru prima oară de Burdach, la începutul 

secolului al XIX lea. Descrierea iniţială a lui Burdach arată doar grupul de celule, care azi 

reprezintă complexul bazolateral. Ulterior, au fost identificate la numeroase specii un mare 

număr de structuri care înconjoară complexul bazolateral şi care este cunoscut astăzi ca 

reprezentând complexul amigdalian (Fig.1). 

          Această structură continuă să atragă un deosebit interes deoarece are un rol central în 

procesele emoţionale. Termenul de emoţie este un concept dificil, deoarece descrie experienţa 

subiectivă şi senzaţii ca : durerea, frica, speranţa şi dorinţa, precum şi  aspecte  comportamentale  

individuale manifestate atât în public cât şi private.  

          În timp ce studiile iniţiale, legate de rolul complexului amigdalian, utilizau evitarea 

condiţionată şi învăţarea instrumentală (Sarter şi Markowitsch, 1985), studiile stărilor 

emoţionale necesită un nou nivel de analiză, odată cu dezvoltarea studiilor legate de frica 

condiţionată.  

          Frica condiţionată reprezintă un reflex condiţionat pavlovian simplu, în care un sunet sau 

stimul luminos este asociat cu un stimul aversiv, în mod obişnuit un şoc electric aplicat la nivelul 

tălpilor şobolanului. După un număr relativ de asocieri a celor doi stimuli, stimulul neutru va 

declanşa ulterior un comportament similar celui produs de stimulul aversiv. Reacţia de frică 

constă în blocarea mişcărilor, transpiraţie, schimbarea ritmului cardiac şi a presiunii sangvine.  

          La oameni apar şi efecte cognitive ca: senzaţia de spaimă şi disperare, asociate cu efecte 

vegetative. Acest comportament  învăţat, este rapid dobândit şi păstrat pentru o lungă perioadă 

de timp. Natura simplă a acestei sarcini de învăţare, precum şi uşurinţa de a măsura modificările 

fiziologice, face ca studiul fricii condiţionate să fie un model atractiv pentru studiul învăţării şi 

consolidării memoriei.  
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          Mai mult de atât, deoarece există similarităţi între frica umană şi cea a animalelor, frica 

condiţionată pare a fi o metodă relevantă pentru studiul apariţiei afecţiunilor anxioase la om  

(Davis, 1992; Davis colab., 2001; Rosen şi colab., 1998).  

          Aceste avantaje conduc la o rapidă creştere a numărului de studii legate de rolul amigdalei 

în frică, învăţare şi memorie în general.  

 

 

 
     Figura 1  

Nucleii complexului  amigdalian  la şobolan 
 

Secţiuni sagitale efectuate din partea rostrală (A) spre partea caudală (D) . Nucleii sunt grupaţi în trei grupe. Grupa 
colorată în albastru reprezintă nucleii bazolaterali, cei în galben, nucleii corticali iar cei în verde nucleii centromediali. 
Abrevieri: ABmc – subdiviziunea grupului bazal accesor magnocelular ; ABpc - subdiviziunea grupului bazal accesor 
parvocelular ; Bpc  -  subdiviziunea nucleului bazal magnocelular ; e,c – capsula externă ; Ladl - subdiviziunea dorsol-
aterală  a grupului lateral ; Lam - subdiviziunea medială a grupului  lateral ; Lavl - subdiviziunea ventrolaterală a 
grupului lateral ; Mcd- subdiviziunea dorsală a grupului medial ; Mcv – subdiviziunea ventrală a grupului mediale ; Mr - 
subdiviziunea rostrală a amigdalei mediale ; CoP - nucleul cortical posterior ; CoA – nucleul cortical anterior ; PAC - 
cortex periamigdaloid ; Pir – cortex piriform ; s.t. – stria terminalis (Sah, Faber, Lopez De Armentia, Power , 2003) 
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         Frica, condiţionată sau necondiţionată, implică o constelaţie de răspunsuri vegetative şi 

endocrine ce includ efecte cardiace (creşterea presiunii sanguine, creşterea ritmului cardiac), 

efecte endocrine (eliberarea de cortizol şi adrenalină), defecaţia, emiterea de sunete, blocarea 

mişcărilor şi adoptarea poziţiei „gata de start” (Brown şi colab., 1951; LeDoux, 1996; LeDoux, 

2000;  Maren, 1999). Acest model de răspunsuri este similar atât la animale cât şi la oameni 

(Lang şi colab., 2000). 

           Amigdala este de asemenea necesară în numeroase tipuri de învăţare prin frica 

condiţionată. Leziunile amigdalei distrug achiziţia dar nu şi reţinerea, atât în evitarea activă 

(Poremba şi Gabriel, 1999) cât şi în evitarea pasivă (Lehmann şi colab., 2000; Roozendal şi colab., 

1993; Treit şi Menard, 1997) a răspunsului condiţionat.  Mai mult de atât, procesarea emoţiilor în 

amigdală nu este limitată doar la stimuli aversivi şi ai fricii. Amigdala este de asemenea implicată 

în condiţionarea la stimuli apetitivi ca alimentele, sexul şi drogurile.  

           Leziunile amigdalei distrug condiţionarea pavloviană apetitivă (Gallagher şi colab.,1990; 

Sutherland şi McDonald, 1990), condiţionarea pentru locul preferat (Everritt şi colab.,1991; 

Everritt şi colab.,1992; McDonald şi White, 1993) şi condiţionarea pentru aversiunea gustativă 

(Morris şi colab., 1999; Nachman, 1974; Rollins şi colab., 2001; Weizl şi colab., 2001).  

           Nu în ultimul rând, amigdala are un rol direct în învăţare şi memorie prin faptul că amigdala 

are un efect modulator în achiziţia şi consolidarea memoriei care evocă un răspuns emoţional.  

           Circuitul nervos al fricii condiţionate a fost larg studiat şi revizuit recent (Fendt, 1999; 

LeDoux, 2000; Maren, 2001).          

           În condiţionarea pavloviană a fricii, un stimul neutru este asociat cu un stimul aversiv 

necondiţionat, cum ar fi un şoc electric de intensitate redusă aplicat asupra tălpilor. După 

repetarea asocierii dintre cei doi stimuli, la un moment dat, aplicarea stimului neutru va 

determina un răspuns condiţionat de frică, cum ar fi înţepenirea animalului.  Stimulul neutru 

poate fi un stimul vizual, sonor, olfactiv sau tactil discret, dar poate fi şi o colecţie numeroasă de 

trăsături ale mediului înconjurător. Şocul electric sau un zgomot puternic sunt utilizaţi în mod 

frecvent ca stimuli necondiţionaţi.      

           La şobolani, leziunile amigdalei distrug condiţionarea pavloviană a fricii, la fel ca la primate 

şi oameni (Bechara, 1995).  
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           Studii efectuate de-a lungul multor ani, au stabilit că în interiorul amigdalei, complexul 

bazolateral şi nucleul central joacă un rol important în achiziţia şi exprimarea comportamentului 

fricii. Complexul bazolateral, ce controlează ieşirile din nucleul central, evocă răspunsuri 

comportamentale şi vegetative.  

           Aceste circuite sunt implicate într-un model al fricii condiţionate exprimat în figura 2 . 

  
   

 Figura 2 
 

Modelul funcţional  al circuitului de bază propus pentru frica condiţionată 
 

 Stimulul condiţionat şi stimulul necondiţionat, converg spre nucleul lateral al amigdalei. În timpul condiţionării, 
convergenţa intrărilor spre un singur neuron, determină apariţia potenţialelor postsinaptice excitatorii evocate prin 
stimulul condiţionat. Această plasticitate sinaptică implică reacţia neuronilor din nucleii laterali, ca răspuns la stimulul 
condiţionat. Stimulul condiţionat determină stimularea nucleului central direct sau indirect, prin intermediul nucleului 
bazal sau bazal anterior. Proiecţiile din nucleul central controlează răspunsurile fiziologice în care sunt incluse reacţii 
comportamentale, vegetative şi hipotalamo-hipofizare  (Sah, Faber, Lopez De Armentia, Power, 2003) 
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Mecanismul formării fricii condiţionate 

           Aşa cum s-a arătat mai sus, asocierea dintre stimulul condiţionat şi cel necondiţionat se 

produce la nivelul complexului bazolateral. Intrările în complexul bazolateral utilizează ca 

neurotransmiţător glutamatul şi activează exprimarea sinaptică atât a receptorilor de tip AMPA 

cât şi NMDA. Rezultatele câtorva laboratoare au arătat că infuzia unui antagonist al receptorilor 

de tip NMDA, reprezentat de acidul   2 amino 5 fosfonovalerianic (AP5), în complexul bazolateral, 

blochează achiziţia condiţionarii dependente de amigdală (Amorapanth şi colab., 2000; Goosens 

şi Maren, 2001; LeDoux şi colab., 1990; Nader şi colab., 2001; Muller şi colab., 1997).  

           Condiţionarea prin asociere, creşte rata de descărcare la stimulul condiţionat, care a fost 

observată în cortexul auditiv, dar această schimbare este ulterioară schimbării ratei de 

descărcare în nucleul lateral (Quirk şi colab., 1997). Mai mult, animalele pot dobândi 

condiţionarea auditivă a fricii chiar după leziuni ale circuitului talamo-amigdalian sau cortico-

amigdalian, dar nu a ambelor circuite (Campeau şi Davis, 1995; Romanski şi LeDoux, 1992). 

           Mult mai recent, un studiu efectuat de Rosenkrantz şi Grace (2002), oferă suficiente 

argumente ce sugerează că, nucleul lateral este într-adevăr un loc al plasticităţii sinaptice în 

timpul fricii condiţionate. Utilizând înregistrări in vivo intracelulare, aceşti autori au arătat că prin 

asocierea unui stimul olfactiv (stimul condiţionat), cu un şoc electric (stimul necondiţionat), 

amplitudinea răspunsului la cei doi stimuli asociaţi creşte. Simultan, ei au arătat că răspunsul la 

stimulul olfactiv neasociat rămâne neafectat.  

 Cele două studii sugerează că receptorii NMDA mediază plasticitatea sinaptică (şi 

potenţarea pe termen lung - LTP) în complexul bazolateral, întărind achiziţia şi stocarea 

memoriei legate de frica condiţionată (Maren, 1999).  

           Mai mult, a fost sugerat faptul că, aceste schimbări se produc în neuronii ce proiectează în 

nucleul lateral (LeDoux, 2000; LeDoux şi colab.,1990). În fine, dacă frica condiţionată este 

rezultatul potenţării pe termen lung a intrărilor în neuronii complexului bazolateral, este de 

aşteptat ca inducerea potenţării pe termen lung în sinapsele implicate în frica condiţionată să 

poată fi blocate.  
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        Acest fapt a fost demonstrat recent la nivelul intrărilor neuronilor piramidali în nucleul lateral 

(Tsvetkov şi colab., 2002). Pe scurt, există o evidenţă clară că răspunsul neuronilor din nucleul 

lateral la stimulul condiţionat este amplificat după condiţionarea fricii.  

           În timp ce inducerea postsinaptică a potenţării de lungă durată este certă, este încă mult 

discutat locul final al schimbărilor, ce determină această potenţare pe termen lung (Malenka şi 

Nicoll, 1999).  

           Au fost descrişi, de asemenea, receptori NMDA independenţi de forme ale potenţării pe 

termen lung. În inducţia potenţării de lungă durată independente de receptorii NMDA, calciul 

postsinaptic intră prin canalele de calciu voltaj dependente (Wyllie şi colab., 1994) sau prin 

receptorii AMPA, permeabili pentru calciu (Mahanty şi Sah, 1998).  În sfârşit, au fost descrise 

anumite sinapse, în care forma presinaptică a potenţării de lungă durată, nu necesită receptorii 

NMDA (Nicoll şi Malenka, 1995). 

           Toate studiile converg spre ideea că, creşterea concentraţiei calciului în componenta 

postsinaptică este necesară în inducerea potenţării de lungă durată atât în intrările corticale cât 

şi în cele talamice ale complexului bazolateral. 

           Locul plasticităţii sinaptice a fost propus a fi componenta presinaptică, cu o creştere a 

probabilităţii de eliberare a transmiţătorului (Huang şi Kandel, 1998; Maren şi Fanselow, 1995; 

Rosen şi Schulkin, 1998). Oricum, nu este clar dacă inducerea potenţării de lungă durată în 

sinapsele neuronilor din nucleul lateral necesită activarea receptorilor NMDA. Studii recente in 

vitro, au demonstrat alte câteva forme ale plasticităţii în amigdala bazolaterală. În primul rând, 

intrările glutamat-ergice spre neuronii de asociaţie din complexul bazolateral activează sinapsele 

care nu exprimă receptorii NMDA. Potenţarea pe termen lung la nivelul acestor intrări, se 

declanşează prin creşterea influxului de calciu prin intermediul receptorilor AMPA (Mahanty şi 

Sah, 1999).  

 S-a demonstrat faptul că, neuronii din complexul bazolateral răspund atât la stimulul 

condiţionat cât şi la stimulul necondiţionat. În timp ce răspunsul la stimulul condiţionat este 

probabil mai slab decât la stimulul necondiţionat  (Quirk şi colab., 1997), nu este încă clar cum 

asocierea dintre cei doi stimuli în timpul condiţionării fricii, poate conduce la apariţia potenţării 

pe termen lung la intrarea stimulului condiţionat (Rosenkrantz şi Grace, 2002).  
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 Acest rezultat sugerează că mecanismele clasice ale potenţării pe termen lung pot opera 

în amigdala laterală  în timpul condiţionării fricii.  

 
    

      Figura 3 

Tipurile de receptori postsinaptici implicaţi în potenţarea de lungă durată 

Reprezentarea sumară a reacţiilor chimice, ce se declanşează odată cu intrarea unei cantităţi adecvate de calciu prin 

canalele cu receptori NMDA din spinele dendritice (Carlson, 2001). 

 

            Frica condiţionată, ca modalitate unică de răspuns  la diferiţi stimuli, demonstrează 

că plasticitatea asociată este restricţionată la intrările ce urmează a deveni condiţionate 

(Campeau şi Davis, 1995). Înregistrările in vitro la nivelul secţiunilor efectuate prin creier, la 

animalele ce manifestau frica condiţionată, au arătat o creştere a răspunsurilor atunci când 

intrările în neuronii amigdalei laterale erau stimulate (McKernan şi Shinnick , 1997).  
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